Guide till dig som valt att
själv förbereda för fiber
Råd och instruktioner till dig som gör förarbetet själv
Om du har valt att själv gräva ned fiberslang på din tomt, samt förbereda för installationen av
fiberboxen, följer här lite handledning kring hur du ska gå till väga. Som ett komplement finns
det även en instruktionsfilm en bit ned på sidan på www.bjarekraft.se.
Om du redan har ett befintligt kabelrör som du kan dra fiberslangen igenom går det också bra.
Kom bara ihåg att oavsett var kabelröret är beläget, måste fiberslangen dras fram till den
anvisade anslutningspunkten.

1. Placering av fiberbox

2. Grävning på tomten

Fiberboxen ska placeras i ett torrt och låsbart
utrymme inomhus. Vi tillhandahåller 25 meter
fiberslang. Om du inte vill köpa till mer fiberslang är alltså detta den maximala sträckan
från den anvisade anslutningspunkten vid
tomtgränsen till fiberboxen.

Vi kommer att sätta upp en skylt vid din
tomtgräns som markerar anslutningspunkten
för din fiberslang. På kartan som du fått
kan du redan nu se var skylten kommer att
placeras. Härifrån gräver du fram till den
plats där du valt att göra hålet i väggen.

Placera fiberboxen i anslutning till hålet i
väggen där fiberslangen kommer in. Det är
lättare att dra nätverkskabel inomhus än en
stelare fiberslang. Ju mindre fiberslang du
har inomhus desto mindre i vägen är den
vid en eventuell renovering också.

Gräv ned fiberslangen på ett djup av 40-50 cm.
Tejpa över slangens ände vid anslutningspunkten för att skydda mot smuts. Har du
en mur eller ett staket som tomtgräns så
släpp upp fiberslangen på din sida så att
den inte hamnar på vägen.

Det måste finnas ett eluttag där du vill placera
fiberboxen. Se till att ha en ledig väggyta
med bredden 30 cm och höjden 45 cm.

Böjradien på fiberslangen får inte vara
mindre än 150 mm. Böjs slangen mer
kan den skadas och därmed riskera att
inblåsningen av fiber misslyckas.

Har du tänkt välja tv och telefoni via fiber?
Tänk då på var din tv och eventuellt fasta
telefon är placerade om du vill undvika
långa kabeldragningar från fiberboxen
fram till dessa.

TIPS: Dokumentera på dina ritningar var kabeln är nedgrävd så riskerar du eller andra
framtida ägare inte att gräva sönder den i framtiden.

Guide till dig som valt att
själv förbereda för fiber
3. Genom husgrunden

4. Färdiganmälan

Nedan ser du schematiska illustrationer över
hur du tar dig igenom din husgrund. Antingen
om du har krypgrund eller gjuten platta. Om du
ska gå direkt genom ytterväggen och in så tänk
på att borra inifrån och ut samt nedåt för att
inte vatten ska kunna tränga in. Tänk på att täta
ordentligt. Hör med din bygghandel om du är
osäker på vilket tätningsmedel som bör användas.

Det är viktigt att du är klar i god tid innan vi
kommer för att blåsa in fibern i fiberslangen.
När ovanstående förberedelser är klara gör
du en färdiganmälan på www.bjarekraft.se/
fardiganmalan. När det är tid för inblåsning
kontaktas du av den ansvarige montören.

Viktigt att tänka på
Du behöver ha minst 1 meter fiberslang över inne i huset vid fiberboxen, samt 2 meter fiberslang ovan
mark vid den anvisade anslutningspunkten. Kom också ihåg att räkna med grävdjupet på 40-50 cm.
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OBS! I tomtförberedelserna förutsätts att fiberslangen går från anvisad plats i
tomtgräs, hela vägen in till den plats i huset där du önskar fiberboxen placerad.
Om inte allt arbete är gjort när vi kommer för att blåsa in fibern, debiterar vi
det extra arbete som vi behöver utföra.

